
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 09.06.20 по 12.06.20

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

05759/08-20 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО (Управління містобудування та 
архітектури)
Про виділення коштів Управлінню містобудування 
та архітектури на телекомуканікаційні послуги у 
2020 році

1
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

05696/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про преміювання Н. Кармазіної за травень 2020 
року

2
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05697/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про преміювання О. Билима за травень 2020 року

3
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05698/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про преміювання О. Тедєєва за травень 2020 року

4
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

05858/08-01 Закон України580-IX
Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до 
Фінансової угоди між Україною та Європейським 
інвестиційним банком (Розвиток системи 
водопостачання та водовідведення в місті 
Миколаїв)

5
30.04.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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05859/08-01 Закон України591-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо додаткової 
підтримки платників податків на період здійснення 
заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

6
13.05.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05860/08-01 Закон України592-IX
Про внесення змін до Закону України "Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування" щодо усунення 
дискримінації за колом платників

7
13.05.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05861/08-01 Закон України600-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення захисту 
телекомунікаційних мереж

8
13.05.2020від

№
від 12.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05862/08-01 Закон України619-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення процедури внесення 
змін

9
19.05.2020від

№
від 12.06.2020
№ Правові питання паперовий паперова

05863/08-01 Закон України613-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
безпеки використання ядерної енергії

10
19.05.2020від

№
від 12.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05864/08-01 Закон України612-IX
Про внесення змін до Закону України "Про систему 
іномовлення України" щодо програмної політики 
та території розповсюдження

11
19.05.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

05865/08-01 Закон України631-IX
Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про 
доступ до офіційних документів

12
20.05.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

2
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05866/08-01 Постанова620-IX
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Проблеми формування прожиткового мінімуму в 
Україні"

13
19.05.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

05867/08-01 Постанова640-IX
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради 
України "Про проведення у 2020 році весняної сесії 
Парламентської асамблеї Організації 
Північноатлантичного договору"

14
02.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

05868/08-01 Постанова639-IX
Про Звернення Верховної Ради України до 
Організації Об’єднаних Націй, Європейського 
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської 
Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу 
щодо вшанування жертв геноциду 
кримськотатарського народу та засудження 
порушень Російською Федерацією як 
державою-агресором прав і свобод 
кримськотатарського народу

15
02.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Народні депутати України

05881/08-09 Депутатське звернення64
НДУ КАСАЙ Г.О.
Про виділення субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку території

16
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

05738/08-48 Лист1314/13/1/85
ОПЕРАТИВНЕ КОМАНДУВАННЯ "СХІД"
Про проведення командно-штабного навчання 
04-08.08.2020

17
18.05.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

3
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05842/08-48 Лист116/3/6109
КОМАНДУВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ
Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
дитячого плаката "Я - Україна"

18
03.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Громадські об'єднання

05672/08-32 Лист01-13/20
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про надання інформації щодо стану викладання 
предметів духовно-морального спрямування у 
закладах освіти області у 2019/2020 році

19
02.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05708/08-38 Лист75
ГО "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ВСІ РАЗОМ!"
Про розміщення безкоштовної соціальної реклами

20
29.05.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

05753/08-44 Листб/н
УКРАЇНСЬКА МИРОТВОРЧА ШКОЛА
Про запрошення на презентацію 10.06.2020 о 12-00

21
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

Заявник

05686/08-40 Листб/н
ГР. БОГДАНОВА О.В.
Про надання документів для внесення змін до 
договору оренди землі водного об'єкта

22
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05788/08-40 Листб/н
ГР. КОРОБКОВ І.В.
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

23
09.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05673/08-22 Лист01/20576
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про розгляд проєкту Плану розвитку системи 
передачі на 2021-2030 роки

24
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

4



№
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05688/08-22 Лист44/09-000783/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електричної енергії "Південно-східне 
міжрегіональне управління з питань виконання 
кримінальних покарань"

25
20.05.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

05689/08-22 Лист44/09-00793/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електричної енергії ТОВ "Південний завод 
гідравлічних машин"

26
21.05.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

05690/08-22 Лист44/09-000779/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електричної енергії ТОВ "ЗТМК"

27
20.05.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

05704/08-30 Лист2020-947
ПРОГРАМА DOBRE
Про конкурс для ОТГ для участі у програмі 
15.06.2020

28
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05719/08-49 Лист9901/113/20
ВАЩЕНКО В.О.
Про відповідь на відзив відповідача на 
адміністративний позов

29
06.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05737/08-37 Лист2102-вих-43107
ЛЬВІВСЬКА СІСЬКА РАДА
Про розміщення соціальної реклами "Дружні 
міста"

30
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05758/08-38 Лист148
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ УКРАЇНИ"
Про участь у радіопередачі "На часі" щодо 
заборони проїзду великовантажного транспорту у 
денний час 11.06.2020 о 17-20

31
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

5
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05777/08-40 Листб/н
ТОВ "СІОІЛ"
Про повернення проектно-технічної документації 
на відведення земельної ділянки

32
26.05.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05787/08-37 Лист061008
ПРОЕКТ "DISCOVER DESTINATION UA"
Про підтримку культурного проекту

33
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05857/08-22 Лист10
ФОП КОШЕЛЬ О.М.
Про тимчасове припинення обслуговування 
маршрута "Мелітополь (АС-2) - Атманай, ч/з 
Якимівську (АС)"

34
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

Суди

05717/08-49 Ухвала908/3361/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Токмацький 
гранітний кар'єр"

35
01.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05720/08-49 Ухвала910/1674/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Агротіс"

36
19.05.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05721/08-49 Лист908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Вибір"

37
01.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05723/08-49 Ухвала9901/113/20
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі Ващенка В.О.

38
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05748/08-49 Лист326/1062/16-а(85
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про розгляд апеляційної скарги Старуна С.М.

39
28.05.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05826/08-49 Лист808/3563/16(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду по справі Іванова А.В.

40
27.05.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05870/08-49 Ухвала908/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Вибір"

41
04.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

05802/08-18 Лист1862-20
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом травня 2020 року 

42
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

05660/08-04 Витяг з протоколу1-38/2/20-6/6
(Д. Шмигаль) Витяг з протоколу  № 38 засідання 
Кабінету Міністрів України (п.6.6) щодо 
забезпечення засобами індивідуального захисту під 
час проведення ЗНО

43
04.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

05662/08-17 Лист18698/0/2-20
(О. Ярема) БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про збереження Ботіївської громади та приєднання 
до Ботіївської ОТГ Богданівської та Ганівської 
сільських рад

44
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05663/08-03 Постанова449
Про затвердження Порядку проведення 
моніторингу надання та оцінки якості соціальних 
послуг

45
01.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

05664/08-03 Постанова450
Деякі питання надання соціальних послуг шляхом 
соціального замовлення

46
01.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05702/08-17 Лист18790/0/2-20
(О. Ярема) НДУ ЯЦЕНКО А.В.
Про створення робочої групи з питань передачі 
колишніх відомчих медичних закладів у 
підпорядкування Міністерства оборони України з 
метою створення на їх базі регіональних 
медико-реабілітаційних закладів для 
військовослужбовців та членів їх сімей

47
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05726/08-17 Лист18780/0/2-20
(О. Ярема) НОВОПРОКОПІВСЬКА ТА 
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКІ РАДИ ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про утворення 5-ти об'єднаних територіальних 
громад Токмацького району

48
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05727/08-17 Лист18796/0/2-20
(В. Федорчук) КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ" ЗОР
Про підвищення посадових окладів фахівцям 
музейної сфери

49
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

05733/08-17 Лист18866/0/2-20
(С. Дехтяренко) КП "ЗАПОРІЖРИНОК"
Про обов'язковий безконтактний температурний 
скринінг відвідувачів (покупців) ринку

50
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05755/08-03 Постанова451
Про внесення змін у додаток 2 до Державної 
програми підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 2020 року

51
03.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05761/08-17 Лист18894/0/2-20
Про розгляд звернення НДУ Ю. Яцик щодо 
проєкту перспективного плану формування 
територій громад Василівського району Запорізької 
області

52
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05763/08-06 Доручення22146/1/1-20
(О. Резніков) Про надання особам, звільненим 
16.04.2020 року, медичної допомоги

53
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05801/08-03 Розпорядження625-р
Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

54
27.05.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05832/08-17 Лист19072/0/2-20
(О. Немчінов) Про участь у засіданні Уряду з 
питань адміністративно-територіального устрою 
12.06.2020

55
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05833/08-06 Доручення24398/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про реалізацію програми Президента 
України "Велике будівництво"

56
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05841/08-06 Доручення23340/1/1-20
(Д. Шмигаль) Про розгляд Звіту про результати 
аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, виділених Міністерству 
освіти і науки України на забезпечення 
підручниками, посібниками

57
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

05844/08-17 Лист19197/0/2-20
(В. Фежорчук) Про проблемні питань, які можуть 
виникнути у підприємств оборонно-промислового 
комплексу України у зв'язку з уведенням 
обмежувальних заходів задля недопущення 
поширення коронавірусної інфекції

58
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

05846/08-06 Доручення24454/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
заходів із запобігання незаконній торгівлі пальним

59
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

05853/08-03 Постанова467
Про внесення змін до Порядку формування тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з 
постачання теплової енергії і постачання гарячої 
води та Порядку формування тарифів на 
централізоване водопостачання та централізоване 
водовідведення

60
10.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05854/08-03 Розпорядження659-р
Про затвердження обсягів обов’язкового 
забезпечення потреб охорони здоров’я населення 
донорською кров’ю, її компонентами і препаратами 
на 2020 рік з урахуванням їх відповідних резервів

61
10.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05888/08-06 Доручення23560/1/1-20
(М. Федоров) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про виконання Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2019 рік"

62
12.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05903/08-06 Доручення24613/0/1-20
(Д. Шмигаль) Про проведення позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС 
16.06.2020

63
12.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

05814/08-42 Лист4368/07/16.2-20
Про призначення Денисова К.В.

64
02.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05840/08-37 Лист4579/04/09.2-20
Про виконання Плану заходів з увічнення пам`яті 
захисників України на період до 2020 року

65
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05847/08-19 Лист22/4.3-1675-20
Про активізацію процесу мирного врегулювання в 
Донецькій і Луганській областях України

66
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

05850/08-41 Лист311/21-185-862
Про звітування щодо стану виконання РНП-2020 
(Україна-НАТО) у ІІ кварталі

67
10.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05851/08-22 Лист1823/08/14-20
Про забезпечення системи автоматичної 
фотовідеофіксації порушень правил дорожнього 
руху

68
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05852/08-22 Лист1824/25/14-20
Про надання інформації стосовно місцевих доріг

69
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

05658/08-33 Лист7187/8.6
Про Тимчасові рекомендації щодо організації 
протиепідемічних заходів у закладах громадського 
харчування на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби

70
04.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05659/08-37 Лист7261/4.2
Про пілотний проєкт "Мистецька освіта без 
обмежень"

71
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05736/08-32 Лист7311/4.2
Про надання пропозицій щодо атестації 
педагогічних працівників закладів освіти сфери 
культури

72
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

05728/08-34 Лист1186/5.1
Про надання інформації щодо суб'єктів сфери 
фізичної культури і спорту

73
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05889/08-32 Лист1/9-320
Про здійснення організаційних заходів із 
проведення у 2020 році пробного ЗНО, ЗНО, ЄВІ, 
ЄФВВ

74
12.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Освіта і наука паперовий паперова

05901/08-20 Лист1/9-322
Про надання інформації щодо розподілу резерву 
освітньої субвенції

75
12.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство охорони здоров'я

05680/08-33 Лист26-04/15853/2-2
Про виконання постанови Головного державного 
санітарного лікаря від 30.05.2020 №30

76
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05681/08-33 Лист26-04/15851/2-2
Про виконання постанови Головного державного 
санітарного лікаря від 30.05.2020 №31

77
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05682/08-33 Лист26-04/15854/2-2
Про виконання постанови Головного державного 
санітарного лікаря від 02.06.2020 №33

78
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05683/08-33 Лист26-04/15852/2-2
Про виконання постанови Головного державного 
санітарного лікаря від 02.06.2020 №32

79
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05800/08-33 Лист25-01/16153/2-2
Про надання інформації щодо потреби в 
обладнанні опорних лікарень

80
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05804/08-33 Лист26-04/16067/2-2
Про медичне забезпечення під час проведення ЗНО

81
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05809/08-33 Лист26-04/16070/2-2
Про виконання постанови Головного державного 
санітарного лікаря від 06.06.2020 №34

82
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05810/08-33 Лист26-04/16071/2-2
Про виконання постанови Головного державного 
санітарного лікаря від 06.06.2020 №35

83
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05811/08-33 Лист26-04/16072/2-2
Про виконання постанови Головного державного 
санітарного лікаря від 06.06.2020 №36

84
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05674/08-25 Лист7/19.4/9455-20
Про стан реалізації проектів з реконструкції та 
капітального ремонту приймальних відділень 
опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних 
округах

85
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05676/08-25 Лист7/19.1/9463-20
Про організацію відстеження в режимі реального 
часу (он-лайн) будівництва об’єктів, що 
реалізуються в рамках проекту "Велике 
будівництво"

86
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05677/08-25 Лист7/19.4/9459-20
Про надання інформації щодо комплексного 
підходу при проектуванні об’єктів з будівництва в 
рамках програми "Велике будівництво"

87
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05678/08-25 Лист7/30/9458-20
Про технічні питання запуску Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва

88
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05751/08-22 Лист7/19.4/9568-20
Про надання інформації щодо реконструкції 
автомобільних доріг та вулиць

89
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05752/08-25 Лист7/19.4/9569-20
Про моніторинг реалізації проектів в рамках 
програми "Велике будівництво"

90
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05754/08-25 Лист7/19.1/9567-20
Про організацію відстеження в режимі реального 
часу (он-лайн) будівництва об’єктів, що 
реалізуються в рамках проекту "Велике 
будівництво"

91
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05807/08-26 Лист7/10.1/9661-20
Про формування та встановлення тарифів на 
теплову енергію, комунальні послуги

92
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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05839/08-26 Лист7/11.3/7670-20
Про перенесення виконання акції "За чисте 
довкілля"

93
12.05.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05845/08-41 Лист7/19.5/9735-20
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 25.11.2015 № 
1068"

94
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання зовнішньоекономічних 

відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

05883/08-28 Лист1/14.2/9414-20
Про критерії доступності приміщень виборчих 
комісій звичайних виборчих дільниць для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення

95
10.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

05884/08-28 Лист7/14.2/9404-20
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку проведення моніторингу та 
оцінки ступеня безбар'єрності фізичного оточення і 
послуг для осіб з інвалідністю"

96
05.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства

05734/08-40 Лист2851-06/35507-0
Про визначення потреби у площах земельних 
ділянок, необхідних для створення громадських 
пасовищ

97
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05887/08-22 Лист4604-01/36137-0
Про погодження доопрацьованого проекту 
розпорядження КМУ "Про схвалення Стратегії 
розвитку експорту послуг з технічного 
обслуговування повітряних суден в Україні на 
період до 2030 року"

98
12.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05661/08-28 Лист8201/0/2-20/29
Про заходи з послаблення карантину в інтернатних 
установах

99
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

14



№
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Джерело  інформації 
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05799/08-28 Лист8402/0/2-20/47
Про участь у скайп-нараді з питань протидії 
домашньому насильству 12.06.2020 о 11-00

100
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

05855/08-35 Лист8457/0/2-20/57
Про забезпечення права дітей на охорону здоров'я

101
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05886/08-28 Лист8476/0/2-20/29
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

102
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Міністерство фінансів

05885/08-20 Лист08020-08/2-2/17
Про надання пропозицій щодо віддалення планових 
асигнувань та забезпечення ефективності 
бюджетного процесу

103
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

05685/08-51 Лист1/06-6-2489
Про сприяння у розміщенні серії рекламних 
плакатів і титрованого відеоролику "Дія.Цифрова 
освіта"

104
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05762/08-51 Лист1/06-6-2507
Про створення інтерактивної мапи інфраструктури 
підтримки підприємництва та бізнес-об’єднань

105
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05849/08-51 Лист1/06-2-2550
Про надання пропозицій щодо реалізації державної 
політики у сфері відкритих даних

106
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Х Національна поліція України

05873/08-46 Лист574/19/01-2020
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ПОВ'ЯЗАНОЇ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ 
МАТЕРІАЛАМИ
Про надання інформації щодо зберігання 
пестицидів

107
09.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05695/08-43 Лист01-1344/43-1
Про нагородження Іванової Л.О.

108
03.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05703/08-42 Лист05-1373/43-1
Про відпустку Чепурного В.П. з 10.06.2020 по 
01.07.2020

109
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05694/08-22 Лист06112/03-26/01
Про вирішення питання щодо зупинки виробництва 
ТОВ "ЗТМК" через непогашення заборгованості 
перед ПАТ "Заапоріжжяобленерго"

110
04.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

05843/08-43 Лист02-68/313-2
Про нагородження Гахарії М.А. (та інші)

111
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівський міськвиконком

05692/08-22 Лист1891/02.1-15
Про вирішення питання щодо проведення 
ремонтних робіт по відновленню асфальтового 
покриття

112
01.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

05705/08-09 Депутатське звернення54/20
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ...
Про надання інформації щодо майна ТОВ 
"Укрнергочермет"

113
01.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

16
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05701/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо фінансування 
пропозицій

114
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05709/08-09 Депутатське звернення25
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування на придбання спортивного 
майданчика для Кушугумського НВК "Інтелект"

115
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05775/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо фінансування 
пропозицій

116
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05793/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо фінансування 
пропозицій

117
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05815/08-09 Депутатське звернення14
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на ремонт водопровідної 
мережі в смт Приазовське

118
09.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05816/08-09 Депутатське звернення15
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
Будинку культури в смт Приазовське

119
09.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Обласна рада

05666/08-54 Лист01-26/0701
Про участь у пленарному засіданні тридцять сьомої 
позачергової сесії Запорізької обласної ради 
сьомого скликання 11.06.2020 та засіданні Президії 
10.06.2020

120
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05725/08-54 Розпорядження27-р
Про скликання тридцять сьомої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради сьомого скликання 
11.06.2020

121
04.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05730/08-54 Лист01-26/0705
Про виділення капітальних видатків по КФКВ 
0110150 на 2020 рік

122
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05739/08-54 Лист2625/01-07
Про забезпечення КУ "Запорізький геріатричний 
пансіонат" ЗОР матеріально-технічними ресурсами 
та медичними препаратами

123
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05740/08-54 Лист2639/01-11
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про недопущення відключення об'єктів 
соціального значення від електропостачання

124
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

05741/08-54 Лист01-26/0709
Про надання інформації щодо переліку об'єктів та 
стану фінансування у 2020 році робіт з будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання доріг у 2020 
році

125
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

05742/08-54 Лист2514/01-11
КНП "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ" ЗОР
Про усунення неузгодженостей та протиріч щодо 
стабілізації цін на лікарські засоби

126
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05743/08-54 Лист2557/01-21
НДУ М.НІКІТІНА
Про вивчення питання відсутності водопостачання 
в с.Новогупалівка Вільнянського р-ну

127
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05744/08-54 Лист2435/01-11
Про виділення коштів на капітальний ремонт доріг 
в с.Цвіткове та с.Гуртове

128
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05745/08-54 Лист01-26/0707
Про внесення змін до проєкту рішення "Про 
внесення змін і доповнень до рішення облради від 
12.12.2019 №141 "Про  обласний бюджет на 2020 
рік"

129
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05791/08-54 Лист2676/01-11
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
ПАТ "Укртелеком"

130
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05792/08-54 Лист01-26/0712
Про фінансування поточних видатків

131
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05874/08-54 Рішення19
Про передачу об’єкта соціальної інфраструктури 
«Капітальний ремонт мережі водопостачання по 
вулиці Молодіжна села Старобогданівка 
Михайлівського району Запорізької області» 
(коригування)

132
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

05875/08-54 Рішення20
Про передачу об’єктів соціальної інфраструктури

133
04.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

05876/08-54 Рішення1
Про дострокове припинення повноважень депутата 
Запорізької обласної ради сьомого скликання 
Корольова Я. Б.

134
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05877/08-54 Лист2546/01-11
Про придбання сучасного обладнання для КНП 
"Гуляйпільська ЦРЛ"

135
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05878/08-54 Лист2451/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ЗДОРОВ'Я"
Про додаткове фінансування установи

136
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05794/08-09 Депутатське звернення147
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРАЦІ
Про недопущення відключення об'єктів від 
електропостачання Чернігівського р-ну

137
09.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05795/08-09 Депутатське звернення141
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРАЦІ
Про фінансування діяльності ГО "Запорізьке 
обласне об'єднання батьків дітей з інвалідністю з 
дитинства, осіб з інвалідністю"

138
09.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05796/08-09 Депутатське звернення143
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРАЦІ
Про виділення коштів на усунення зауважень по 
справі КУ "Михайлівський психоневрологічний 
інтернат" ЗОР

139
09.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

05879/08-22 Лист1/06-01-215
Про нелегальні перевезення "BUS TOUR"

140
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05693/08-22 Лист001-064/8681
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

141
04.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

05798/08-22 Лист007-065/9068
Про відключення медичних закладів від 
електропостачання

142
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

05820/08-22 Лист001-064/8901
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

143
04.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

05821/08-22 Лист001-064/8840
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

144
09.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

05822/08-22 Лист001-064/8857
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

145
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

05899/08-49 Лист18-99
Про направлення позовної заяви

146
02.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

05819/08-43 Лист10.1-24-404
Про нагородження Тиховода Ю.А. та інших

147
09.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

05731/08-48 Лист23-3474
Про пропозиції щодо порядку та умов перетину 
адміністративної межі для участі в ЗНО

148
02.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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05831/08-43 Лист50
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І 
ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Про нагородження Лисенка С.А. (та інші)

149
09.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05900/08-44 Лист47
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про участь у ХХІІ звітно-виборній конференції 
24-25.06.2020

150
12.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05710/08-40 Лист145
ТОВ "МЕОТІДА ЛТД"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

151
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05722/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Касаційна скарга на постанову Північного 
апеляційного господарського суду від 12.05.2020 
по справі № 910/1956/18

152
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05764/08-20 Лист01/1167/1
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про недопущення підвищення податків для 
гірничо-металургійного комплексу України

153
05.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05771/08-43 Лист33/1198
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про нагородження Онищенка О.М. та Дементьєвої 
Є.С.

154
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05790/08-40 Листб/н
ТОВ "ЛІДЕР"
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

155
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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05824/08-22 Лист42
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСВІТ"
Про нерентабельність пасажирських перевезень

156
03.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05837/08-25 Лист120
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ 
"БУДКАМІНЬ"
Про сприяння у роботі підприємства

157
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05871/08-40 Лист11/06
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ-2015"
Про затвердження проекту землеустрою

158
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05707/08-22 Лист133
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на улаштування пожежної 
сигналізації

159
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05711/08-20 Лист01-22-07/117
КЗ "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ "СОФІЯ" 
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівлі КЗ

160
04.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05772/08-43 Лист32
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ 
ЛІКАРІВ ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про нагородження Завоюри І.Г. (та інші)

161
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05834/08-20 Лист06/985
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про затвердження змін до фінансового плану на 
2020 рік

162
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова
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05872/08-20 Лист142
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів з метою недопущення 
припинення діяльності головної бібліотеки 
Запорізького регіону

163
12.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05896/08-22 Лист05
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 49
Про ремонт відрізку дороги по вул. Інтеркультурна

164
05.05.2020від

№
від 12.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05729/08-44 Лист4
ВГО "ЛЕГІОН ПРАВДИ"
Про вирішення питання допомоги учасникам 
АТО/ООС, інвалідам війни

165
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

05774/08-44 Лист10/06-01
ГО "СПРАВЖНІ ДІЇ"
Про встановлення інсталяції перед будівлею ЗОДА

166
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

Суди

05716/08-49 Лист325/695/20
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 12.06.2020 по справі 
Мохнатко С.О.

167
04.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05897/08-49 Лист314/2135/19
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 12.08.2020 по справі 
Борисенко С.А.

168
02.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

05776/08-25 Лист267
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №7 І-ІІ СТУПЕНІВ" ЗОР
Про відновлення блискавкозахисної системи

169
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України
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05706/08-16 Лист04-01/1342
(С. Трофімов) Про проведення селекторної наради 
09.06.2020 о 17-00 з питань проєкту "Велике 
будівництво"

170
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05797/08-16 Лист09-07/340
(О. Бугай) Про моніторинг показників 
соціально-економічного розвитку

171
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

Президент України

05746/08-02 Указ205/2020
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня захисту дітей

172
29.05.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05893/08-02 Указ220/2020
Про звільнення В.Туринка з посади голови 
Запорізької обласної державної адміністрації

173
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05894/08-02 Указ221/2020
Про призначення В.Боговіна головою Запорізької 
обласної державної адміністрації

174
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

05750/08-42 Лист01.1-16/0347
Про погодження продовження повноважень 
Василенка О.П.

175
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

05828/08-20 Лист01-37/0435
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету на заходи із запобігання 
надзвичайної ситуації на каналізаційному колекторі 
в м.Дніпрорудне

176
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05749/08-42 Лист01-18/0312
Про погодження надбавки Полієктову Р.А.

177
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація
25
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05891/08-43 Лист02-58/58-к
Про нагородження  Біньковського О.О. та Тихої 
В.Ю.

178
03.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05892/08-43 Лист02-58/60-к
Про нагородження  Кюрчева В.М. (та інші)

179
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

05890/08-22 Лист05-06/282
Про проведення ремонтних робіт із відновлення 
асфальтного покриття автомобільної дороги

180
04.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

05732/08-20 Лист0403/01-19
Про надання коштів на оплату послуг за 
коригування проекту будівництва гуртожитку по 
вул. Морська, 80 в м.Приморськ

181
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05817/08-20 Лист01-20/0397
Про виділення коштів для придбання лікарських та 
дезинфікауючих засобів для КП "Приморська ЦРЛ"

182
03.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05818/08-20 Лист01-20/0390
Про придбання шкільного автобусу

183
02.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Вільнянська райрада

05687/08-09 Депутатське звернення32
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ ЗАЙЦЕВ О.М.
Про ситуацію навколо води ФГ "Кривохатько В.В." 
в с.Московка Вільнянського р-ну

184
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

26
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05670/08-20 Лист1346
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопровідної мережі для мешканців громади

185
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05684/08-22 Лист01-20/57
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про підвищення вартості проїзду в приміському 
транспорті за маршрутом Григорівка - Базарна

186
03.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05691/08-22 Лист0993
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання роз'яснень щодо причини зміни 
розкладу руху перевізника ТОВ "Підприємство 
Автосвіт"

187
04.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

05712/08-20 Рішення1
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін і доповнень до рішення 
сільської ради № 5 від 23.01.2020 "Про бюджет 
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

188
26.05.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05769/08-39 Лист467
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про надання екологічного висновку

189
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05770/08-20 Лист454
ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про перехід Федорівської ОТГ на прямі 
міжбюджетні відносини

190
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05789/08-40 Лист518
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про перегляд умов договорів оренди земельних 
ділянок

191
02.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05813/08-30 Рішення3
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про схвалення проекту рішення "Про добровільне 
приєднання територіальних громад"

192
05.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05829/08-40 Лист01-13/337
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

193
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05830/08-40 Лист243
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про сприяння у не передачі земельних ділянок із 
числа земель державної власності

194
09.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05895/08-22 Лист178
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу автомобіля для амбулаторії

195
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

05779/08-20 Доповідна записка18д/04-01
Про затвердження рекомендацій до аудиторського 
звіту позапланового внутрішнього аудиту 
розрахунків Департаменту екології та природних 
ресурсів ЗОДА

196
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля

05823/08-40 Доповідна запискаб/н
Про проведення засідання комісії з розрахунку 
розміру орендної плати за надані в оренду водні 
об'єкти та проведення процедури укладання, 
переукладання договорів оренди водних об'єктів

197
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05786/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання О. Матвіїшиної за травень 2020 
року

198
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадскістю

05714/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання М. Горідько за травень 2020 року

199
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05715/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки М. Горідько у червні 
2020 року

200
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

05667/08-20 Лист05/0862
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

201
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

05699/08-20 Доповідна записка01-04/2046
Про розподіл видатків загального фонду бюджету 
на 2020 рік в рамках заходів Програми розвитку 
охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 
роки

202
03.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05700/08-20 Доповідна записка01-04/2049
Про виділення додаткових коштів на утримання КУ 
"Центр ФСА та МТЗ ЗУОЗ" ЗОР у другому півріччі 
2020 року

203
04.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05782/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання В. Клименко за травень 2020 
року

204
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

29



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05747/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл обсягу капітальних видатків за 
КПКВК 0813200 "Забезпечення обробки інформації 
з нарахування та виплати допомоги і компенсацій"

205
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05784/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання С. Абдурахманової за травень 
2020 року

206
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05825/08-20 Доповідна запискаб/н
Про розгляд питання щодо виділення коштів для 
сплати судового збору

207
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Департамент фінансів

05785/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання С. Медвідя за травень 2020 року

208
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Служба у справах дітей

05783/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання А. Матвєєвої за травень 2020 
року

209
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

05756/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів на ключові заходи в рамках 
Програми розвитку міжнародного 
співробітництвана 2019-2024 роки

210
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

05757/08-20 Доповідна запискаб/н
Про потреби у фінансуванні з обласного бюджету 
на матеріально-технічне забезпечення Управління 

211
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05679/08-20 Лист06.2-09-07/4345
Про стан використання субвенцій

212
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

05880/08-20 Лист2877/9/08-01-06-
Про звіти щодо сум надходжень податків і зборів

213
09.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

05780/08-22 Лист5301-1483/5304
Про виділення пально-мастильних матеріалів з 
регіонального матеріального резерву

214
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05838/08-43 Лист5301-1462/5305
Про нагородження Ламаша О.В. та інших

215
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

05781/08-40 Лист13-8-0.45-1215/9
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання інформації щодо договорів оренди 
землі на території Оріхівського р-ну

216
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання виконання контрольних 

розпоряджень
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05713/08-43 Листб/н
Про нагородження поліцейських та участь в 
урочистостях 10.06.2020

217
09.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05760/08-46 Лист747/04/08-2020
Про встановлення контрольно-пропускного пункту 
на території Якимівського району на час карантину

218
05.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05773/08-43 Лист751/04/08-2020
Про нагородження Шлеї А.О. (та інші)

219
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05778/08-46 Лист6/2/76/-2020
Про надання копій документів щодо ТОВ "Лідер"

220
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05765/08-48 Лист1058
Про проведення 12.06.2020 брифінгу з питання 
чергового призову громадян

221
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

05668/08-49 Лист280/1456/20/227
Про апеляційну скаргу у справі за позовом ТОВ 
"Підприємство Автосівт"

222
01.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05718/08-49 Лист280/6450/19/233
Про копію ухвали суду по справі ТОВ "Інститут 
Ефективних Технологій - Гео"

223
04.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05898/08-49 Лист808/1509/16/237
Про копію рішення суду по справі Подорожко Н.М.

224
09.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05812/08-28 Лист05-08-2048
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про перевірку листків непрацездатності

225
09.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

05827/08-46 Лист5922/46/04
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо звернень до закладів 
охорони здоров'я осіб з травмами правої кісті руки

226
11.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05848/08-43 Лист1326/01.2
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ
Про нагородження Пушкарь О.Ю.

227
11.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

32



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства 
юстиції (м.Дніпро)

05724/08-46 Лист9850/08-64/1808
Про повернення нормативно-правового акта після 
державної реєстрації

228
28.05.2020від

№
від 09.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

05665/08-46 Лист37-7867-ВИХ.20
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо оренди ставка 
Шутовим В.І.

229
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05805/08-46 Лист32/2-3371вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо водосховищ в с. 
Новопетрівка та с.Кочкарівка

230
09.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05806/08-46 Лист32/2-3373вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо водних об'єктів 
Білозерського лиману

231
09.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05835/08-46 Лист120-309вих20
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо земельної ділянки по 
пр. Соборному, 77, м. Запоріжжя

232
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05836/08-46 Лист32/3-3409вих.20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо Водойми в акваторії 
Василівської затоки Каховського водосховища

233
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05675/08-46 Лист05/1-754вих-20
Про надання інформації щодо виділених коштів на 
заходи протидії коронавірусу

234
04.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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05766/08-46 Лист32/1-3377вих-20
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання копій дозвільних документів на 
викиди забруднюючих речовин ТОВ "Онур 
Конструкціон Інтернешенал"

235
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05768/08-46 Лист05/1-763вих-20
Про надання копій документів щодо договору 
оренди земельної ділянки водного фонду ТОВ 
"Агро-Р"

236
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

05882/08-20 Лист22/1079
Про фінансування об'єктів у 2020 році за рахунок 
обласного бюджету

237
10.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Територіальне відділення Антимонопольного комітету

05767/08-19 Лист58-02/03-973
Про припинення Запорізького обласного 
територіального відділення  Антимонопольного 
комітету України

238
10.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

05669/08-49 Лист04-08-25-17/202
Про пояснення у справі за позовом ФГ 
"Криврхатько В.В."

239
03.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

05671/08-22 Лист43097/26/24-20
Про виконання протоколу наради з питань 
збереження автомобільних доріг загального 
користування  під час підвищення температури 
повітря у літній період

240
05.06.2020від

№
від 09.06.2020
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

34



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05869/08-45 Лист21-28-1298
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

241
09.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

05808/08-29 Лист16-8576/16
Про використання Методики прогнозування у разі 
виникнення аварій, пов'язаних з виливом (викидом) 
хімічно небезпечних речовин

242
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

05902/08-22 Лист1783/1/5.2-6
Про потребу у залученні кредитних коштів на 
ремонт доріг

243
12.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

05803/08-42 Лист59/51/22-20
Про звітність щодо кількісного складу державних 
службовців

244
10.06.2020від

№
від 11.06.2020
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рахункова палата України

05856/08-20 Лист18-1357
Про надання інформації щодо ефективності 
використання коштів субвенцій на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для деяких категорій осіб

245
09.06.2020від

№
від 12.06.2020
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

05735/08-22 Лист711/6-20
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо кількості 
встановлених комплексів автоматичної фіксації 
пропорушень ПДР

246
09.06.2020від

№
від 10.06.2020
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації
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